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Mini-aerotermă auto cu elemente de ceramică 
Cod produs: 841650 
 
Instrucţiuni de utilizare 
 
Instrucţiunile de funcţionare se vor urma cu stricteţe şi se vor păstra pentru referinţe ulterioare.  
 
1. Aeroterma se deschide şi închide cu ajutorul comutatorului de pe dispozitiv. 
OFF – aeroterma este închisă. 
FAN – aeroterma este deschisă. Funcţionează ca şi un ventilator de răcire.  
HEAT – aeroterma este deschisă. Funcţionează ca şi o aerotermă ce emană aer cald.  
 
2. Aeroterma poate fi fixată sau montată folosing cârligul autoadeziv ataşat şi încopciând benzile de fixare pe tabloul de bord 
sau pe suportul ferestrei din spate al autovehicolului. Vă rugăm să vă asiguraţi ca suprafeţele benzilor autoadezive sunt 
curate, precum şi suprafeţele pe care aceste benzi urmează să fie lipite sunt curăţate de praf, grăsimi sau ulei. Nu folosiţi 
agenţi de curăţare chimici, deoarece ar putea deteriora plasticul tabloului de bord.  
 
Întreţinere şi curăţare 
Nu folosiţi solvenţi pentru curăţarea componentelor plastice, aceştia putând ataca şi deteriora plasticul. Folosiţi doar un 
material textil moale şi uscat pentru a îndepărta murdăria, praful, uleiul, grăsimea etc.  
 
În momentul dezafectării dispozitivului, vă rugăm respectaţi cerinţele statutorii în vigoare.  
 
Informaţii tehnice 
 
Model ............................................................................................................... AT – 385 
Tensiune nominală .......................................................................................... 12 V DC 
Energie nominală de intrare ............................................................................ 120 watts 
Curent nominal ................................................................................................ 10 A 
Greutate ........................................................................................................... 0.48 kg 
 
AVERTISMENT: Pentru a evita orice daune materiale sau corporale, înainte de utilizarea aerotermei pentru prima dată, vă 
rugăm să vă familiarizaţi cu instrucţiunile de funcţionare şi măsurile de siguranţă.   
 
Ne rezervăm dreptul asupra schimbărilor de culoare şi design, în interesul îmbunătăţirilor tehnice.  
 
Măsuri de siguranţă 
Atenţie! Când folosiţi aeroterma AT-385 de 12 V, conectată la mufa brichetei / mufa electrică dintr-un autovehicul sau barcă, 
vă rugăm să urmaţi măsurile de siguranţă pentru a vă proteja împotriva electrocutării, incendiului şi vătămării corporale. 
Înainte de utilizarea aerotermei pentru prima dată, vă rugăm să citiţi măsurile şi instrucţiunile de utilizare şi să păstraţi 
documentaţia în siguranţă. 
 
- Nu expuneţi niciodată aeroterma AT – 385 condiţiilor de ploaie sau apă. Nu folosiţi niciodată aeroterma în mediu umed sau 
ud sau în medii cu lichide sau gaze inflamabile.  
- Reduceţi riscul electrocutării. Evitaţi atingerea obiectelor împământate cu oricare parte a corpului, de ex. ţevi de încălzire 
sau radiatoare, cuptoare sau frigidere etc.  
Nu lăsaţi aeroterma la îndemăna copiilor. Preveniţi orice persoană de la interferarea cu aeroterma.  
- Depozitaţi aeroterma AT-385 de 12 V în spaţii uscate, largi sau dotate cu uşă, şi nu o lăsaţi la îndemăna copiilor.  
- Nu folosiţi aeroterma AT-385 de 12 V în alte scopuri  decât cele prescrise. Nu suprasolicitaţi aeroterma.  
- Asiguraţi-vă ca obiectele mici fie de pe îmbrăcăminte, fire de păr sau bijuterii să nu intre între părţile rotative ale aerotermei.   
- Folosiţi conductorul doar în scopul pentru care a fost destinat. Nu folosiţi niciodată conductorul pentru a purta dispozitivul 
AT-385 de 12 V. Nu scoateţi niciodată ştecherul din mufa brichetei prin tragerea conductorului. Protejaţi conductorul de 
produse uleioase, de căldură şi obiecte cu vârf ascuţit.  Păstraţi aeroterma AT-385 de 12 V tot timpul curată şi protejată. 
Astfel, dispozitivul va funcţiona în siguranţă şi la performanţe mai mari. Înainte de fiecare utilizare, verificaţi sursa de 
alimentare al aerotermei AT-385 de 12 V, iar în cazul oricărei defecţiuni, ce necesită reparaţie sau înlocuire, aceasta trebuie 
efectuată de un centru autorizat de reparaţii electrice.  Asiguraţi-vă ca în timpul utilizării, aeroterma să fie ţinută mereu uscată 
şi liberă de grăsimi şi uleiuri.   
- Înainte de efectuarea oricăror lucrări de întreţinere asupra aerotermei  AT-385 12 V, scoateţi ştecherul din mufa brichetă. 
- Nu purtaţi aparatul conectat la sursa de alimenatre având degetul pe comutatorul de funcţionare.  În timpul manipulării, fiţi 
foarte atenţi şi nu vă lăsaţi atenţia distrasă de orice.   
- Verificaţi întotdeauna aeroterma şi părţile mobile ale acesteia cu privire la defecţiunile posibile şi buna funcţionare.   
Verificaţi ca toate părţile să fie ataşate corespunzător pentru a asigura o funcţionare sigură. 

- Dispozitivele sau piesele defecte trebuiesc reparate la un centru autorizat de reparaţii instalaţii electrice sau de către 
importator, sau înlocuite cu piese de schimb originale.   
Atenţie! Tensiunea de alimentare cerută este de 12 V DC. Nu încercaţi niciodată punerea în funcţiune a aerotermei 
AT-385 12 V prin alimentarea cu 230 V AC.  
- Pentru a evita supra-încălzirea aerotermei, aceasta nu se va aşeza pe podeaua maşinii sau în spaţiu închis unde nu există 
sursă de aer curat. 
- Nu acoperiţi niciodată orificiile aerotermei cu nici un fel de obiecte, ex. îmbrăcăminte, şi evitaţi ca obicetele precum 
instrumentele de scris să fie introduse în sloturile de ventilaţie. Pericol de supra-încălzire!  
- Dacă aeroterma nu este folosită, ştecherul întotdeauna se va scoate din mufă. 
Aeroterma AT-385 nu este destinată utilizării în exterior.  
- Pentru a preveni riscul vătămărilor,  nu montaţi aeroterma în zone unde airbagurile ar putea fi declanşate sau unde ar putea 
fi lovită de capetele persoanelor ce intră şi ies din autovehicul.   
- Mufa brichetă din autivehicul trebuie să corespundă şi să aibă protecţia corespunzătoare utilizării aerotermei. Dacă este 
nevoie, consultaţi un centru autorizat de echipamente electrice.   
- Pentru a evita orice risc de vătămare, asiguraţi-vă şi verificaţi, din când în când, ca aeroterma să fie corespunzător montată 
în poziţia sa.   
- Nu montaţi aeroterma în câmpul de vizibilitate al conducătorului auto.   
 
Atenţie: se vor utiliza doar accesorii sau echipamente adiţionale livrate oficial. 
 
UE – Declaraţia de conformitate 
 
Prin prezenta declarăm că acest produs îndeplineşte prevederile de siguranţă şi măsurile de sănătate stipulate de 
următoarele directive ale Uniunii Europene:  
 
Directiva Uniunii Europene privind Compaibilitatea Electromagnetică 89 / 336 / EEC aşa cum a fost ea completată prin 93 / 
68 / EEC 
 
EN 50081 – 1  EN 61000-3-2: 2000 
EN 50082 – 1  EN 61000-3-3: 1995 
 
Declarăm prin prezenta că produsul mai sus menţionat îndeplineşte cerinţele Dirctivei Europene 95/54/EC. 
 
Garanţia 
Conform prevederilor statutorii, acestui aparat i se acordă un termen de garanţie de 24 luni de la data achiziţionării acestuia.  
Copia bonului fiscal reprezintă dovadă relevantă şi suficientă în cazul reclamaţiilor depuse în perioada de garanţie.   
 
Defecţiunile rezultate în urma scăpării produsului, transportării necorespunzătoare, suprasolicitării, nerespectării 
instrucţiunilor de asamblare/operare sau manipulării necoresunzătoare, nu sunt acoperite de garanţie. Aceleaşi clauze sunt 
aplicabile şi pieselor de schimb. Producătorul nu este răspunzător pentru consecinţele şi daunele materiale indirecte.  
Perioada de garanţie nu este reînnoită sau prelungită prin lucrările de reparaţie.   
 
Reclamaţiile depuse în perioada garanţiei vor fi luate în considerare în cazul în care aparatul este returnat în condiţii bune, 
iar transportul plătit furnizorului sau centrului service menţionat ai jos.   
 
Centrul service clienţi 
Dacă nu este posibilă returnarea aparatului la furnizor în cazul unei reclamaţii în cadrul perioadei de garanţie, în cazul unei 
defecţiuni sau schimbare de piese, atunci vă rugăm să contactaţi:  
 
ATRIUM ENTERPRISES GMBH 
Zum Gewerbepark 11 
D-44532 Lunen – Gahmen 
Germania 
Tel: 0049 – 23 06 / 9 27 04 – 0  
Fax: 0049 – 23 06 / 9 27 04 – 10  
Email: atrium01@aol.com 




